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 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد جهرم ،گروه مهندسی کشاورزی ،جهرم ،ایران.
 -2دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ،تهران ،ایران.
 -3گروه میکروب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
 -4گروه بیوشیمی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
 -5گروه فارماکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1313/13/33 :

تاریخ پذیرش مقاله1314/31/33 :

چکيده
زمينه و هدف :شرایط اکولوژیک ،بر تولید مواد مؤثر دارویی گیاهان تاثیرگذار است .هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات شرایط اکولوژیک رویشگاه بر اثرات آنتی
باکتریال گیاهان دارویی است.

آویشن پهن و اسطوخودوس ،به روش انتشار از دیسک ،چاهکگذاری و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد مورد بررسی قرار گرفت .دادههای اقلیمی از
ایستگاه هواشناسی سینوپتیک دو منطقه ،استخراج و با نتایج به دست آمده ،مقایسه شد.
نتايج :در مقایسه با استاندارد آنتی بیوتیکی ،اثرات آنتی باکتریال علیه  S. aureusدر گیاهان فسا ،زنیان ،آویشن شیرازی ،برگ بو و رزماری با بیشترین اثر و زیره
سیاه با کمترین اثر؛ در گیاهان سپیدان زنیان ،آویشن شیرازی و رزماری با بیشترین اثر و زیره سیاه با کمترین اثر؛ اثرات آنتی باکتریال علیه  ،E.coliدر گیاهان فسا،
آویشن شیرازی با بیشترین اثر و زیره سیاه و اسطوخودوس با کمترین اثر و در گیاهان سپیدان ،زنیان با بیشترین اثر و زیره سیاه ،اسطوخودوس و برگ بو با کمترین
اثر و اثرات آنتی باکتریال علیه  P.aeroginosaدر گیاهان فسا ،آویشن شیرازی و کاکوتی با بیشترین اثر و زیره سیاه با کمترین اثر و در گیاهان سپیدان آویشن
شیرازی با بیشترین اثر و زیره سیاه با کمترین اثر ،را داشتند.
نتيجهگيری :با توجه به وجود تفاوت در اثرات آنتی باکتریال عصارههای دو اقلیم ،پیشنهاد میشود که محققین علوم مرتبط نگاهی دقیقتر به تاثیرات مذکور در
مطالعات داشته باشند.
کلمات کليدی :مواد مؤثر دارويی  ،عصاره هيدروالکلی ،اثرات آنتی باکتريال

امروزه استفاده از فراوردههای دارویی مشتق از گیاهان دارویی
رو به افزایش است .گیاهان دارویی مخازن غنی از مواد مؤثره اولیه
بسیاری از داروها میباشند که عمدتا متابولیتهای ثانویه گیاه
محسوب میشوند .مواد مذکور اگر چه اساسا با هدایت فرآیندهای
 نويسنده مسئول :الهه احمدی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ،گروه مهندسی کشاورزی،
جهرم ،ایران .تلفن31354481182 :

Email: e_ahmadi1980@yahoo.com

ژنتیکی ساخته میشوند ولی ساخت آنها به طور بارزی تحت
تاثیر عوامل محیطی قرار میگیرد به طوری که عوامل محیطی
سبب تغییراتی در رشد گیاهان دارویی و نیز در مقدار و کیفیت
مواد مؤثره میگردد (.)1
یکی از مهم ترین اهدافی که در مورد گیاهان دارویی مدنظر
است ،بررسی شرایط گوناگون اقلیمی که منجر به افزایش میزان
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مواد و روشها :فعالیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی  8گیاه دارویی از دو منطقه سپیدان و فسا شامل :زنیان ،بوزیدان ،برگ بو ،زیره سیاه ،کاکوتی ،رزماری،
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تهيه نمونههای گياهی :در این مطالعه گیاهان رزماری
(برگ) ،اسطوخودوس (گلهای خشک بدون پایه) ،زیره سیاه
(میوه) ،بوزیدان(ریشه) ،زنیان (میوه) ،برگ بو (برگ) ،آویشن
شیرازی و آویشن باریک (سرشاخهها و برگ خشک شده) ،از دو
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(خیساندن) هیدرو – الکلی استفاده شد .بدین منظور  53گرم از
پودر خشک شده گیاه را به  233میلی لیتر اتانول  73درصد
افزوده و به مدت  72ساعت بر روی دستگاه تکان دهنده (IKA,
) ،Germanyبا سرعت  13دور در دقیقه قرار گرفت؛ سپس با
استفاده از گاز استریل تفالههای موجود از عصاره حذف گردید.
عصاره حاصل را در لولههای فالکون  53میلی لیتری تقسیم کرده
و با دور  4333در دقیقه ،به مدت  13دقیقه سانتریفیوژ (Sigm,
) Germanyنمودیم و محلول رویی را جهت استفاده در مراحل
بعدی جمع آوری کردیم .با استفاده از کاغذ صافی واتمن
) (Watmann 0.5 mm, USAو قیف بوخنر ( ،)Milliporeتحت
شرایط مکش توسط پمپ خالء ،عصاره کامالً صاف شد و مواد
اضافی حذف گردید .عصاره حاصل ،توسط دستگاه تقطیر در خالء
چرخان ( ،)Seneco, Chinaتحت فشار منفی در دمای  43درجه
سلسیوس تغلیظ و حالل الکلی به طور کامل از عصاره جدا شده و
حجم نهایی عصاره توسط آب مقطر به  25میلی لیتر رسانده شد.
تعيين وزن خشک عصارهها :جهت به دست آوردن وزن
مخصوص عصارهها و استاندارد کردن روش ،ابتدا برای هر عصاره
به طور جداگانه یک لوله خالی توسط ترازوی دیجیتالی حساس
وزن شد .سپس از هر کدام از عصارهها  25میلی لیتر به هر لوله
اضافه شد .پس از قرار دادن  48ساعته لوله ها در  63درجه
سلسیوس عصارهها کامالً خشک شده ،سپس لوله مربوط به هر
کدام از عصارهها مجدداً توزین گردیده و با کم کردن وزن
لولههای خالی ،وزن خشک عصارههای الکلی در میلی لیتر به
دست آمد .جهت بررسی اثرات عوامل ضد میکروبی و استاندارد
کردن روش 533 ،میلی گرم از ماده خشک هر عصاره در 2533
میکرولیتر آب مقطر استریل حاوی  %5دی متیل سولفوکساید حل
شد و فیلتراسیون توسط فیلتر میکروبی انجام گردید .عصاره
حاصل ،درون ظروف استریل درپوش دار ،تا زمان انجام آزمایشات،
در یخچال در دمای  4درجه سلسیوس نگهداری گردید.
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مواد و روشها

تهيه عصاره گياهی :جهت عصاره گیری ،از روش ماسراسیون
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تولید ماده مؤثره توسط گیاه میشود ،خواهد بود؛ دلیل این اهمیت
بهره وری اقتصادی در صنعت دارویی است ( .)2عواملی چون
درجه حرارت ،میزان بارندگی ،شدت نور و ارتفاع از سطح دریا که
تعیین کننده اقلیم یک منطقه هستند ،از جمله مهمترین عوامل
محیطی تاثیرگذار در تولید و تجمع متابولیتهای ثانویه هستند
( 3و .)4
بروز مقاومتهای دارویی علیه آنتی بیوتیکها و گسترش
جهانی این معضل و همچنین ،توانایی باکتریها در ایجاد
عفونتهای حاد ،سبب شده است پژوهشگران تالش فراوانی را
برای یافتن داروهای جدید ضد میکروبی انجام دهند ( 5و )6؛
پژوهشهای نوین نشان دادهاند که برخی از گیاهان دارویی که در
پزشکی سنتی مورد استفاده قرار میگیرند اثرات ضد باکتری
موثری دارند ( 7-8و .)13-11
هدف از این مطالعه ،بررسی اثرات زیست بوم بر خواص ضد
میکروبی عصاره گیاهان دارویی بومی استان فارس در دو منطقهی
سپیدان (با آب و هوای سرد کوهستانی) و فسا (با آب و هوای گرم
و خشک) میباشد .در این مطالعه اثرات ضد باکتریایی عصاره
هیدروالکلی  8گیاه شامل :آویشن برگ باریک (کاکوتی)
 ،Ziziphora clinopodiodes L.آویشن شیرازی Zataria
 ،multifloraرزماری (اکلیل کوهی) Rosmarinus officinalis
 ،L.اسطوخودوس  ،angustifolia Lavendulaبرگ بو Laurus
 ،nobilis L.بوزیدان  ،Withania somniferaزنیان Carum
 copticum L.و زیره سیاه  ،Carum carvi L.در مقایسه با آنتی
بیوتکهای استاندارد و رایج درمانی در بالین ،علیه سویههای
استاندارد باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس
آئروژینوزا و اشریشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی ،با تاکید بر
روشهای استاندارد ،بوده است ( .)1شایان ذکر است که ،اثرات
ضد میکروبی این گیاهان به صورت تجربی در مطالعات بسیاری
گزارش شده است.

منطقه مختلف استان ،با شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوت ،در
اردیبهشت ماه سال  1313جمع آوری و با استفاده از کتب مرجع
و سایتهای معتبر علمی دانشگاهی مورد تایید و شناسایی قرار
گرفتند و پس از خشک شدن در جای خنک و تاریک ،توسط
دستگاه آسیاب برقی خرد گردیدند.
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بررسی اثرات ضد ميکروبی :اثر ضد باکتریایی عصارههای
گیاهی به سه روش انتشار از دیسک در آگار ،1تهیه رقتهای
متوالی در محیط برا ث 2و چاهک گذار ی 3بررسی شد .از
سویههای Ps. aeroginosa PTCC ، S.aureus PTCC 1431
 1310و  E. coli PTCC 1399به عنوان سویههای استاندارد
استفاده شد .جهت حصول اطمینان از هر یک از غلظتهای
مختلف عصاره الکلی ،این آزمایشها برای هر سویه باکتریایی سه
بار تکرار شد و نتایج آن به صورت میانگین محاسبه شد.
تهيه سوسپانسيون ميکروبی :برای تهیه سوسپانسیون

صفحه 111

چمنی بر روی محیط ،کشت داده شد و پس از  24ساعت
انکوباسیون پلیتها که به طور وارونه در گرمخانه  37درجه
سلسیوس قرار داشتند ،قطر هالههای عدم رشد به طور دقیق
اندازه گیری شدند.
روش رقيق سازی :در این روش پس از اضافه کردن غلظت

شهرستان های فسا و سپیدان ،اطالعات مربوط به نزدیک ترین
ایستگاه سینوپتیک در هر منطقه استخراج گردید.

1. Agar disk diffusion
2. Broth dilution prepared

3. Well established
4. Vortex mixer

تعيين مقدار ترکيبات فنولی تام عصارهی گياهان  :اندازه
گیری محتوای فنل کل عصارهها به روش  Seevers and Dalyو با
استفاده از معرف فولین سیوکالتیو انجام گرفت در این سنجش از
گالیک اسید به عنوان استاندارد استفاده گردید و منحنی
استاندارد آن رسم شد .سپس با استفاده از معادله خط حاصل،
محتوای فنل کل عصارهها تعیین گردید (.)12
بررسی تأثيرات فشار اسمزی بر باکتریها :برای مشخص
کردن اثرات و تغییرات اسمتیک در محیط کشت بر روی
باکتریها ،از پودر پلی اتیلن گلیکول ،استفاده شده است .این ماده
به عنوان کنترلی جهت بررسی تغییرات اسمتیک در آزمایشات،
به کار میرود (.)13
پارامترهای آب و هوايی :با مراجعه به ایستگاه هواشناسی
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میکروبی یک تا چند کلونی از میکروارگانیسم به لوله آزمایش
استریل حاوی  5میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل اضافه شده و
توسط مخلوط کن دوار ،)Labtron, Iran(4هم زده میشود .سپس
جذب نوری این سوسپانسیون در طول موج  623 nmتوسط
دستگاه اسپکتروفتومتر در مقابل بالنک سرم فیزیولوژی تنظیم
میشود تا کدورتی معادل استاندارد  3/5مک فارلند (138 cuf/ml
×  )1/5داشته باشد.
روشهای نفوذی مورد استفاده در این تحقیق روش انتشار از
دیسک و روش چاهک گذاری بوده است .جهت بررسی در روش
انتشار در آگار ،غلظتهای  43 ،33 ،23و  53میکروگرم از عصاره
گیاهی (مطابق با غلظتهای استاندارد آنتی بیوتیک) ،بر روی
دیسکهای بالنک تزریق شدند؛ سپس دیسکها به مدت 2
ساعت در زیر اشعه ماورای بنفش قرار گرفتند تا استریل شوند .از
این دیسکها در روش انتشار از دیسک استفاده گردید .به منظور
استاندارد سازی روش ،از دیسکهای آنتی بیوگرام تهیه شده از
شرکت پادتن طب -ایران استفاده گردید.
به وسیله انتهای پیپت پاستور چاهکهایی در محیط مولر
هینتون آگار تعبیه گردید و به میزان  23 ،13و  33میکروگرم از
عصاره گیاهان مورد بررسی ،در آنها ریخته شد؛ از آن جایی که
عصارهها دارای رنگ بودند ،با توجه به انتشار رنگ در محیط
میتوانستیم انتشار عصاره را نیز ردیابی نماییم .با حفظ شرایط
استاندارد در انجام تستهای حساسیتی ،از سوسپانسیون
استاندارد  3/5مک فارلند هر سویه به طور جداگانه به روش کشت
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عصاره اولیه ( 1333میلی گرم از عصاره در  1میلی لیتر آب مقطر
استریل) به  1میلی لیتر محلول مولر هینتون براث ،رقتهای
متوالی  15/62 ،31/25 ،62/5 ،125 ،253 ،533و  7/8میلی
گرم از عصاره گیاهی تهیه گردید؛ مشابه با روش انتشار از دیسک
و طبق استاندارد ( CLSIبا روش کدورت سنجی استاندارد نیم
مک فارلند) ،از سوسپانسیون باکتری به رقتهای تهیه شده
افزوده گردید .محیطهای حاوی باکتری و عصاره گیاهی به مدت
 24ساعت در انکوباتور با دمای  37درجه سلسیوس قرار داده شد.
حداقل غلظت مهارکنندگی رشد ( )MICتعیین شد .در کنار
لولهها از کنترل مثبت (لوله شماره  ،8شامل محیط کشت حاوی
باکتری ،بدون عصاره) ،و کنترل منفی (لوله شماره  ،1محیط
کشت حاوی عصاره ،بدون باکتری) استفاده گردید.
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نتايج
اثرات ضد باکتریال گیاهان بعد از  24ساعت بررسی شد .بر این
اساس ،در روش انتشار از دیسک و چاهک گذاری طبق اندازه
بزرگترین قطر هاله ممانعت از رشد مؤثرترین عصاره در خصوص
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس آئوژینوزا و
اشریشیاکلی ،مربوط به گیاهان آویشن شیرازی و زنیان بوده است.
نتایج  MICنیز بر اساس حداقل غلظت ممانعت از رشد داللت
بر مؤثرترین اثرات ضد باکتریایی گیاهان آویشن شیرازی ،زنیان،
رزماری و برگ بو ،علیه باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس،
اشریشیا کولی و سودوموناس آئوژینوزا ،بوده است.
بر اساس مقایسه قطر هاله ممانعت از رشد و  ،MICبیشترین

تأثیر آنتی باکتریال گیاهان بدین شرح بوده است :زنیان سپیدان
( 43میلی متر 7/8 -میکروگرم) علیه استافیلوکوکوس اورئوس،
آویشن شیرازی فسا ( 25میلی متر 7/8 -میکروگرم) علیه
سودوموناس آئروژینوزا و آویشن شیرازی ( 23میلی متر7/8 -
میکروگرم) علیه اشریشیاکلی؛ شایان ذکر است که بیشترین اثرات،
بر اساس قطر هاله ممانعت از رشد و حداقل غلظت مهارکنندگی،
مربوط به گیاه زنیان شهرستان سپیدان بر روی باکتری گرم مثبت
استافیلوکوکوس اورئوس بوده است .در مقایسه کلی سه روش
انجام شده ،بیشترین اثر آنتی باکتریال علیه استافیلوکوکوس
اورئوس ،اشریشیاکلی و سودوموناس آئوژینوزا ،به ترتیب مربوط به
آویشن شیرازی فسا ،آویشن شیرازی فسا و زنیان سپیدان بوده
است (جدول  1و .)2

باکتری

شهر

استافيلوکوکوس اورئوس

فسا

سپیدان

سودوموناس آئروژينوزا

فسا

سپیدان

اشريشياکلی

سپیدان

بررسی
DISK

آویشن شیرازی ،رزماری ( ،)*22کاکوتی ( ،)23زنیان ( ،)16برگ بو ،بوزیدان و اسطوخودوس ( ،)15زیره سیاه ()12

HOLE

آویشن شیرازی ( ،)32کاکوتی ( ،)33رزماری ( ،)21برگ بو ( ،)27بوزیدان ،زنیان ( ،)21اسطوخودوس ( ،)23زیره سیاه ()14

MIC

آویشن شیرازی ،زنیان ،برگ بو ،رزماری ] ، [**7/8کاکوتی ،بوزیدان ] ،[15/62اسطوخودوس ] ،[31/25زیره سیاه ][62/5

DISK

زنیان ( ،)33رزماری ،آویشن شیرازی ( ،)23برگ بو ( ،)16کاکوتی ،بوزیدان ( ،)15اسطوخودوس ( ،)14زیره سیاه ()3

HOLE

زنیان ( ،)43آویشن شیرازی ( ،)32رزماری ( ،)28بوزیدان ( ،)24کاکوتی ( ،)21اسطوخودوس ( ،)18زیره سیاه و بوزیدان ()17

MIC

زنیان ،آویشن شیرازی و رزماری ] ،[7/8کاکوتی ،بوزیدان ] ،[15/62اسطوخودوس ،برگ بو ] ،[31/25زیره سیاه ][62/5

DISK

آویشن شیرازی ( ،)16زنیان ( ،)15کاکوتی ( ،)13برگ بو ،اسطوخودوس ( ،)13رزماری ( ،)1زیره سیاه و بوزیدان ()3

HOLE

آویشن شیرازی ( ،)25کاکوتی ( ،)22برگ بو ( ،)23رزماری ( ،)18زنیان ( ،)15بوزیدان ( ،)13اسطوخودوس ( ،)13زیره سیاه ()3

MIC

آویشن شیرازی ،کاکوتی ] ،[15/62برگ بو ،رزماری ،زنیان ،بوزیدان ] ،[31/25اسطوخودوس ] ،[62/5زیره سیاه ][533

DISK

آویشن شیرازی و زنیان ( ،)14کاکوتی ( ،)13رزماری ،بوزیدان ( ،)11اسطوخودوس ( ،)13زیره سیاه و برگ بو ()3

HOLE

آویشن شیرازی ( ،)21زنیان ( ،)23برگ بو ( ،)17کاکوتی ،رزماری ( ،)16بوزیدان ،اسطوخودوس ( ،)13زیره سیاه ()3

MIC

آویشن شیرازی ] ،[15/62رزماری ،اسطوخودوس ،برگ بو ،بوزیدان ،زنیان ] ،[31/25کاکوتی ] ،[62/5زیره سیاه ][533

DISK

آویشن شیرازی ( ،)15زنیان ( ،)14کاکوتی ،اسطوخودوس ( ،)13رزماری ( ،)1زیره سیاه ،برگ بو و بوزیدان ()3

HOLE

آویشن شیرازی ( ،)23کاکوتی ( ،)11برگ بو ( ،)16رزماری ،زنیان ( ،)15بوزیدان ( ،)13اسطوخودوس و زیره سیاه ()3

MIC

آویشن شیرازی ] ،[15/62کاکوتی ،برگ بو ،رزماری ،زنیان ،بوزیدان ] ،[31/25اسطوخودوس و زیره سیاه ][533

DISK

زنیان ( ،)14بوزیدان ( ،)12آویشن شیرازی ( ،)13رزماری ( ،)1زیره سیاه ،برگ بو ،کاکوتی و اسطوخودوس ()3

HOLE

زنیان ( ،)22آویشن شیرازی ( ،)23رزماری ( ،)17بوزیدان ( ،)13کاکوتی ( ،)12اسطوخودوس ،برگ بو و زیره سیاه ()3

MIC

زنیان ] ،[15/62رزماری ،آویشن شیرازی ،بوزیدان ] ،[31/25کاکوتی ] ،[62/5زیره سیاه ،اسطوخودوس و برگ بو ][533

* اعداد درون پرانتز بر حسب میلی متر است
** اعداد درون کروشه بر حسب میکروگرم در میلی لیتر است.
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فسا

روش

ترتيب اثرات آنتی باکتريال گياهان مورد مطالعه از بيشتر به کمتر

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

جدول :1ترتيب اثرات آنتی باکتريال عصاره گياهان دارويی
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جدول  -2نتايج  MICعصاره گياهان فسا و سپيدان برحسب ميکروگرم در ميلی ليتر
باکتری

فسا

استافیلوکوکوس
اورئوس
سودوموناس
آئروژینوزا
اشریشیاکلی

سپیدان

استافیلوکوکوس
اورئوس
سودوموناس
آئروژینوزا
اشریشیاکلی

رزماری

اسطوخودوس

آویشن شیرازی

برگ بو

بوزیدان

زیره سیاه

آویشن باریک

زنیان

7/8a

31/25c

7/8a

7/8a

15/62b

62/5d

15/62b

7/8a

31/25c

62/5d

15/62b

31/25c

31/25c

533e

15/62b

31/25c

31/25c

533e

15/62b

31/25c

31/25c

533e

31/25c

31/25c

7/8a

31/25c

7/8a

31/25c

15/62b

62/5d

15/62b

7/8a

31/25c

31/25c

15/62b

31/25c

31/25c

533e

62/5d

31/25c

31/25c

533e

31/25c

533e

31/25c

533e

62/5d

15/62b

میانگینهایی که دارای یک حرف مشترک هستند ،در سطح  %1آزمون دانکن اختالف معنی داری با هم ندارند.

مقایسه پارامترهای اقلیم و دمایی منطقه فسا و سپیدان ،میتوان
نتیجه گرفت که تفاوت معنی دار بین ارتفاع از سطح دریا،
میانگین بارندگی سال زراعی و دمای فسا و سپیدان وجود دارد،
به طوری که ارتفاع از سطح دریا در منطقه فسا بین  1288تا
 1453متر و سپیدان بین  2233تا  2333متر و اختالف حداکثر
و حداقل مطلق دما بین دو منطقه فسا و سپیدان به ترتیب  8/6و
 1/3و میانگین بارندگی سال زراعی در ایستگاه هواشناسی
سینوپتیک فسا 213/2 ،میلی متر و در ایستگاه هواشناسی
سینوپتیک سپیدان  671/3میلی متر ثبت شده است.

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

بررسی نتايج پارامترهای اقليم فسا و سپيدان :با

بحث و نتيجهگيری
با توجه به بررسی نتایج فعالیت آنتی باکتریال با تستهای
استاندارد میکروبی (آنتی بیوتیکهای استاندارد بالینی) ،طبق
میانگین محاسبه شده بر اساس جدول استاندارد آنتی بیوگرام،
برای مطالعه یک فرض در نظر گرفته شده است و مقایسههای
انجام شده بر همین الگو انجام میشود (قطر هاله بیشتر از 14
میلی متر ،حساس ،قطر هاله ما بین  12تا  14میلی متر،
حدواسط ،قطر هاله کمتر از  12میلی متر ،مقاوم).
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به طور کلی از  8گیاه مورد بررسی در منطقه فسا به روش
چاهک گذاری به طور جداگانه ،باکتری استافیلوکوس اورئوس،
نسبت به  7گیاه؛ سودوموناس آئروژینوزا نسبت به  6گیاه و
اشریشیاکلی نسبت به  5گیاه حساس بوده است .همین آمار در
روش انتشار از دیسک گیاهان فسا در مورد باکتریهای
استافیلوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیاکلی به
ترتیب  2 ،7و  2میباشد و از  8گیاه مورد بررسی در منطقه
سپیدان به روش چاهک گذاری به طور جداگانه ،باکتری
استافیلوکوس اورئوس ،نسبت به  8گیاه؛ سودوموناس آئروژینوزا
نسبت به  5گیاه و اشریشیاکلی نسبت به  3گیاه حساس بوده
است .همین آمار در روش انتشار از دیسک گیاهان سپیدان در
مورد باکتریهای استافیلوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا و
اشریشیاکلی به ترتیب  ،6صفر و صفر میباشد و در یک جمع
بندی کلی سه سویه باکتری مورد بحث ،نسبت به  21مورد عصاره
در فسا و نسبت به  22مورد عصاره در سپیدان حساس بودهاند
(منظور از حساس یعنی قطر هاله عدم رشد باکتری مورد مطالعه
در حضور عصاره این گیاهان بیشتر از  14بوده است) (نمودار.)1
آزمون فیتوشیمیایی اولیه انجام گرفته بر روی عصارهی گیاهان،
حضور ترکیبات فنولی را در نمونههای عصاره تائید کردند .نتایج
نشان میدهد که فعالیت آنتی باکتریال نمونهها رابطه مستقیم با

مقدار ترکیبات فنلی کل دارد .اطالعات حاصل از مطالعات
فیتوشیمیایی در جدول  3آورده شده است.
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بررسی اثرات زیست بوم بر فعالیت ضدمیکروبی گیاهان دارویی
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0
انتشار از دیسک سپیدان

انتشار از دیسک فسا

Escherichia coli

چاهک گذاری سپیدان

Pseudomonas aeruginosa

چاهک گذاری فسا

Staphylococcus aureus

نمودار  :1نتايج تعداد گياهان مؤثر بر باکتریهای استافيلوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژينوزا و اشريشياکلی

نتايج بر حسب ميلی گرم گاليک اسيد بر گرم نمونه
رزماری

اسطوخودوس

آویشن شیرازی

برگ بو

بوزیدان

زیره سیاه

آویشن باریک

زنیان

فسا

182/87±6/5

121/41±3/5

223/55±2/3

161/45±1/2

124/65±2/5

12/21±4/2

113/18±3/5

122/85±8/7

سپیدان

175/74±5/1

123/25±2/1

214/65±7/7

151/13±1/8

118/11±1/2

18/15±6/2

123/75±8/5

251/68±4/3
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با توجه به مقایسه کلی نتایج چاهک گذاری و انتشار از
دیسک ،دو منطقه سپیدان و فسا و با وجود اختالف در پارامترهای
آب و هوای دو منطقهی مورد مطالعه در این تحقیق و با توجه به
نتایج متفاوت اثر ضدباکتریایی گیاهان مورد مطالعه ،از میان 16
گیاه مورد بررسی بیشترین اثر ضدباکتریال عصاره هیدروالکلی
گیاهان فسا در هر سه روش مطالعه ،مربوط به آویشن شیرازی و
کمترین اثر مربوط به زیره سیاه بوده است .همچنین بررسی نتایج
سپیدان حاکی از بیشترین اثر در گیاه زنیان و آویشن شیرازی و
کمترین اثر مربوط به زیره و برگ بو ،بوده است .در همه مقادیر
مورد بررسی عصاره هیدروالکلی زنیان ،آویشن شیرازی اثر
ضدباکتریایی بسیار خوبی علیه استافیلوکوکوس اورئوس داشت
است که اختالف معنی داری را با آنتی بیوتیکهای استاندارد
داشت .نتایج نشان میدهد که فعالیت آنتی باکتریال نمونهها
رابطه مستقیم با مقدار ترکیبات فنلی کل دارد ،در واقع نتایج

فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاهان کامالً منطبق با مقدار
ترکیبات فنولی عصاره گیاهان بوده است که به روش فولین
سیوکالتیو استخراج گردیده است .نتایج به دست آمده با نتایج
تحقیق مرتضائی و همکاران  ،مطابقت دارد ( .)14مطالعات نشان
میدهد که باال بودن ترکیبات فنلی دلیل عمده باال بودن فعالیت
آنتی اکسیدانی بعضی از عصارهها از جمله عصارههای قطبی باشد.
زیرا بر اساس شواهد موجود ارتباط مثبتی بین میزان ترکیبات
فنلی و قدرت آنتی اکسیدانی گیاهان وجود دارد (.)15
به طور کلی عوامل محیطی محل رویش گیاهان دارویی در
سه محور بر آنها تاثیر میگذارد -1 :تأثیر بر مقدار کلی ماده
موثرۀ گیاهان دارویی -2 .تأثیر بر عناصر تشکیل دهنده مواد
موثره -3 .تاثیر بر مقدار تولید وزن خشک گیاه (.)16
نتایج کلی حاصل از این تحقیق بیانگر خاصیت ضدباکتریایی
عصارهی هیدروالکلی زنیان و آویشن شیرازی بر باکتریهای گرم

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

جدول  :3ميزان ترکيبات فنولی تام عصاره گياهان فسا و سپيدان
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نویسندگان این مقاله از تمامی همکاران این طرح تحقیقاتی
و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا ،سپاسگزاری
مینمایند .این مطالعه برگرفته از طرح مصوب در معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا و پایان نامه مصوب دانشجویی
جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی گیاهان
دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم بوده است و هیچ گونه
تعارض منافع در این مطالعه وجود نداشت.

تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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تشکر و قدردانی
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مثبت و گرم منفی است .گیاهان زنیان و آویشن شیرازی که اثر
ضدباکتریایی بسیار خوبی در همه مقادیر عصاره داشتند ،میانگین
قطر هاله عدم رشد آنها در مقایسه با میانگین قطر هاله عدم
رشد سویههای مختلف در برابر آنتی بیوتیک که به عنوان کنترل
در نظرگرفته شده بود ،بیشتر میباشد که اختالف معنی داری را
با آنتی بیوتیکهای استاندارد داشت .اثر بازدارندگی رشد این
عصاره بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی ،از غلظت µg/ml
 13آغاز میشود و با افزایش غلظت عصاره تا  ،33 µg/mlناحیه
عدم رشد به نحو چشمگیری افزایش مییابد.
نتایج قطر هاله عدم رشد عصاره زنیان سپیدان در روش
چاهک و دسیک نشان دهنده اختالف معنی داری با عصاره زنیان
فسا و سایر گیاهان دارد .میتوان دلیل این تفاوت را اختالف معنی
دار پارامترهای دما و ارتفاع از سطح دریا در دو منطقه فسا و
سپیدان عنوان کرد .با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،محتوای
ترکیبات فنلی و آنتوسیانین در گیاهان افزایش مییابد ،زیرا در
مناطق مرتفع ،تشعشعات نور ماورای بنفش بیشتر تابیده میشود
(.)17
نتایج به دست آمده در مطالعه  Levesqueو همکاران ،بر
روی خصوصیات رشد و مراحل فنولوژیک و ماده مؤثره گونه
 Papaver radicatumو یافتههای دیانتی تیلکی و همکاران ،بر
تأثیر فاکتورهای محیطی (ارتفاع و شیب) روی مواد مؤثره گرز
خشخاش سیاه نشان میدهد که ارتفاع از سطح دریا بر
خصوصیات رشد و مراحل فنولوژیک و ماده مؤثره گونههای مورد
تحقیق فوق ،مؤثر بوده است که با نتیجه تحقیق فوق همخوانی
دارد ( 18و .)11
در مطالعه حاضر ،با توجه به اهداف مورد بررسی ،یکی از
موارد حائز اهمیت ،انطباق نتایج روشهای انتشار ازدیسک ،چاهک
گذاری و  ،MICمقایسه بین نتایج این روشها انجام پذیرفت .بر
همین اساس علیرغم انطباق نتایج  MICبر نتایج چاهک و دیسک،
بر خالف انتظار ،در بیشترین دوزهای مصرفی در دو روش دیسک
و چاهک ،نتایج مشابه و منطبق بر هم نبودند؛ علت این امر

میتواند ناشی از :انتشار تسهیل شده تر از چاهک در آگار نسبت
به انتشار از دیسک ،از طرفی ،و همچنین مشکل تکنیکی آغشته
سازی کامل دیسک با عصاره گیاهی بوده باشد ( .)23همچنین
یافتهها نشان داد که غلظتهای معینی از این عصارهها در دیسک
دارای اثر ضد میکروبی قابل توجهی روی باکتریها بودند ولی
تأثیر عصارهها با کم شدن غلظت آنها در دیسک کم میشد.
میتوان اذعان داشت که ،علی رغم تأثیر قابل توجه برخی از
غلظتهای عصاره این گیاه بر باکتریها ،برای معرفی آن به عنوان
جایگزین داروهای ضد میکروبی ،به مطالعههای وسیع تری نیاز
است .با توجه به نبود یک استاندارد خاص در خصوص روشهای
استاندارد بررسی اثرات ضد باکتریایی گیاهان دارویی ،چالشهایی
در این موارد وجود دارد ،که عموماً جای بحث دارند .پیشنهاد
میشود که در صورت یک نظارت جامع توسط انجمنهای علمی
کشور در علوم مرتبط ،بر مطالعات موجود و همسوسازی آنها با
مشارکت محققین ،از گمراهی محققین جوان در مطالعات آتی
ممانعت نمود .شایان ذکر است میتوان با بسط مطالعات
گستردهای که در کشور انجام شده است به سمت ارزیابی بر روی
حیوانات و تعیین سمیت سلولی و بافتی ،شاهد رشد علمی هرچه
بیشتر در این حیطه در آینده باشیم.
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Background & Objectives: Ecologic conditions affect production of effective pharmaceutical products. We evaluate the
effect of ecologic conditions on antibacterial effects of herbal plants in Fars.
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Materials & Methods: We collected eight plant species including Trachyspermum copticum, Withania somnifera, Laurus
nobilis, Carum carvi, Thymus, Rosemary, Zataria multiflora, and Lavandula in Fasa and Sepidan.. Their antibacterial
effects were studied by disk diffusion method, well assay method, and Minimum Inhibitory Concentration (MIC).
Ecological and weather conditions were derived from internet.
Results: Comparing with standard antibacterial indexes the following results were achieved. Fasa herbs including
Trachyspermum copticum, Zataria multiflora, Laurus nobilis, and Rosemary had the most effect on Staphylococcus
aureus, while Carum carvi had the least effect. This effect in Sepidan herbs was the most in Trachyspermum copticum,
Zataria multiflora, and Rosemary, while Carum carvi had the least effect. Surveying the effects against E.coli among
Fasa herbs, Zataria multiflora had the most and Carum carvi and Lavandula had the least effects. On the other hand,
among Sepidan herbs, Trachyspermum had the highest and Carum carvi, Lavandula, and Laurus nobilis had the lowest
effects on E.coli. Antibacterial effects of Fasa herbs against Pseudomonas aeruginosa was the most in Zataria multiflora
and Thymus and the least in Carum carvi. In Sepidan herbs, it was the highest in Zataria multiflora and the lowest in
Carum carvi.
Conclusion: Considering the differences in antibacterial effects of the herbs in two ecologic conditions, we suggest other
researchers to pay attention to the mentioned effects in their studies.
Keywords: herbal plants, hydro-alcoholic extract, antimicrobial effects
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